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AMiR b. ŞERAHiL 

(bk. ŞA'BI). 

AMiR b. TUFEYL 
( J:ll.ll .Y. _,.. ~ ) 

Ebu Ali Amir b. Tufeyl 
b. Malik el-Ca'feri el -Amiri 

(ö. 11 / 632) 

Hz. Peygamber tarafından 
Amir b. Sa'saa kabilesine gönderilen 

irşad heyetini Bi'rimaı1ne'de 
pusuya düşürerek katleden 

grubun başı, tanınmış Arap şairi. 
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Amir b. Sa'saa kabilesinin Ca'fer b. Ki-
. Iab boyuna mensuptur. Necid bölgesin

de 553 yılında doğdu . Gençlik yılların
dan itibaren katıldığı savaşlarda cesa
ret ve yiğitliğiyle tanındı. Beni Amir b .. 
Sa 'saa kabilesinin reisi olan amcası Ebü 
Sera Medine'ye giderek Hz. Peygamber'
den. İslamiyet'! öğretmek üzere ashap
tan bazılarını kabilesine göndermesini 
istedi. Hz. Peygamber Necid halkının ir
şad heyetine bir zarar vermesinden en
dişe ettiğini söyleyince Ebü Sera onla
rı himaye edeceğine söz verdi. Bunun 
üzerine görevlendirilen tebliğ ve irşad 

heyeti, Bi'rimaüne'de Süleymoğulları ta
rafından desteklenen Amir b. Tufeyl ·in 
düzenlediği bir baskın sonunda haince 
öldürüldü (4/ 625) Amir b. Tufeyl'in. yer
de yatan şehidlerden Amir b. Füheyre'yi 
göstererek onun öldükten sonra gökyü
züne doğru yükseldiğini, daha sonra ye
re indiğini söylediği rivayet edilir (bk Bu
hari. "Megazi", 28) Amir buna rağmen 
İslamiyet'! kabul etmedi. Ebü Sera'nın 
oğlu Rebla, babasının himaye edeceğine 
söz vermesine rağmen heyetteki müs
lümanları şehid eden Amir b. Tufeyl ·i 
öldürmek istediyse de buna muvaffak 
olamadı. 

Amir b. Tufeyl amcası Ebü Sera'nın 
ölümü üzerine kabilenin reisi oldu (4 / 
625) Tebük Seferi'nden sonra Medine'ye 
gelen Beni Amir b. Sa'saa heyeti arasın
da o da vardı. Hz. Peygamber müslü
man olmasını teklif edince Amir, "Müs
lüman olursam bana ne vereceksin?" 
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diye sordu. Hz. Peygamber. "Müslüman
ların faydalandıklarından sen de fayda
lanacak, onların mükellef tutuldukları 
şeylerden sen de sorumlu olacaksın · de
di. Bunun üzerine Amir. müslüman ol
ması karşılığında iktidara ortak olmayı 
veya ondan sonra idarenin kendisine in
tikalini, kabul edilmemesi halinde ise 
hücuma geçeceğin i söyleyerek Resülul
lah'ı tehdit etti. Esasen Medine'ye gel
mekteki asıl maksadı da Hz. Peygam
ber'e suikastte bulunmaktı. Bunu başa
ramayınca kin ve öfkeyle oradan ayrıldı 
ve yolda boynunda çıkan bir çıban yü
zünden öldü. 

Bir savaş sırasında gözlerinden birini 
kaybeden Amir b. Tufeyl. cesareti yanın
da cömertliği ve şairliğiyle de meşhur
dur. Şiirlerinden bir kısmı toplanarak bir 
divan halinde yayımlanmıştır : The DI
wiins of <.Abi d İbn al-Abras and 'Amir 
İbn al-Tufail (nşr. Sir Charles Lyall). Lei
den-Lo~don 1913 ; Dfvanü <Amir b. et
Tufeyl (nşr. Kerem ei-Büstani), Beyrut 
1959. 1963. 
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[il . AHMET ÖN KAL 

AMiR b. VASİLE 

(bk. EBÜ't -TUFEYL). 

AMiR- BiAHKAMiLLAH 
( .ıı1r~~ _,.sı 1 ı 

Ebu Aliel-Mansur b . ei-Müsta' li 
(ö. 524/1130) 

Onuncu Fil.tımi halifesi 
(1101-1130). 

_j 

13 Muharrem 490'da (31 Aralık 1 096) 
doğdu . Babası Müsta'IJ'nin ölümü üzeri
ne henüz beş yaşında bir çocukken vezir 
Emlrü'l- Cüyüş Efdal b. Bedr el- Cema
ll tarafından halife ilan edildi (8 Aralık 
ı ıo ı ı Vezir Efdal, Amir-Biahkamillah'ın 
halifeliğinin ilk yirmi yılında devlet ida
resine tamamen hakim oldu ve ülkeyi 

adeta bir hükümdar gibi idare etti. Haç
lılar'ın Kudüs başta olmak üzere birçok 
şehri ele geçirmelerine rağmen onlara 
karşı ciddi bir tedbir almadı. Amir. ida
reyi ele geçirmek maksadıyla 1 S Aralık 
1121 'de veziri Efdal'i öldürttü. Onun ye
rine Abdullah İbnü ' l- Bataihl'yi vezir ta
yin etti. Fakat onunla da geçinemedi. 
Ekim 1125 'te bu yeni veziri önce hap
settirdi, sonra da kardeşleriyle beraber 
çarmıha gerdirdi. Halife Amir- Biahka
millah 2 Zilkade 524 (7 Ekim 1130) tari
hinde. otuz dört yaşında iken Batıniier 
tarafından öldürüldü. Halifelik müddeti 
yirmi dokuz yıl beş aydır. Oğlu olmadığı 
için yerine amcaıadesi Meymün Abdül
mecid geçti. 
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[il ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

AMiRI, Ebü'l- Hasan 
( ..ç_,.WI .:.-J~i ) 

Ebü'I-Hasen Muhammed 
b. Yusuf el-Amiri 

(ö. 381/992) 

Farabi ile İbn Sina arasında yetişmiş, 
Horasan ve Maveraünnehir bölgesinde 

büyük ün yapmış olan 
İslam filozofu. 
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Nlşabur ' da doğan Amiri'nin hayatı 

hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Fakat ho
cası Ebü Zeyd ei-Belhl'nin 322 (934) yı
lında vefat ettiği dikkate alınacak olur
sa. onun hicrl IV. asrın başlarında doğ
duğu söylenebilir. Kültürlü ve dindar bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 
Amiri, İslam fütuhatından sonra Hora
san ve Maveraünnehir bölgelerine yer
leşen ve Beni Amir diye bilinen bir Arap 
oymağına mensuptur. Hanefi fakihi olan 
babası Ebü Zer Yüsuf. Nüh b. Saman dö
neminde Buhara kadılığı yapmış ünlü 


